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Tel.: (45) 3523-2332 

A PROVA DO CPA I-2022 JÁ TEM DATA DEFINIDA!

Será realizada no dia 27 de abril de 2022, quarta-feira, das 14:00
às 18:00, horário de Brasília.

Serão observadas todas as recomendações relativas à prevenção
de  contágio  e  disseminação  do  Corona  vírus,  como  o  devido
distanciamento  de  candidatos  em  sala  de  aula,  a  utilização  de
termômetros  e  o  uso  de  máscaras.  Além de,  naturalmente,  não
serem permitidas aglomerações antese depois da prova.

O período para inscrição do candidato serão entre os dias 07 de
fevereiro a 14 de março junto ao GAP.

O candidato deverá apresentar as seguintes documentações:

1)  Cópia  autenticada do documento oficial  de identificação,  com
fotografia e dentro da validade. A autenticação poderá ser feita no
próprio local  de inscrição,  mediante comparação da cópia com o
original;
2)  Cópia  autenticada  do  Cadastro  de  Pessoa  Física  (CPF).  A
autenticação  poderá  ser  feita  no  próprio  local  de  inscrição,
mediante comparação da cópia com o original. Será aceito também
o documento oficial de identificação que contenha o CPF;
3) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo
de  noventa  (90)  dias  corridos,  em  nome  do  interessado  ou
acompanhado de declaração em nome de quem constar a fatura;
4)  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido
comprovante de pagamento (cópia simples) referente a emissão da
carteira de habilitação do amador;
5) Cópia da Carteira de Mestre Amador; e



6)  Atestado  médico  ou  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (CNH)
dentro da validade.

Para a execução da prova o candidato deverá portar os seguintes
documentos/materiais:

1) Protocolo da inscrição;
2) Documento oficial de identificação;
3) Material de desenho: lápis preto, régua paralela e/ou um par de
esquadros, compasso e borracha para desenho; e
4) Caneta esferográfica azul ou preta.

A  DPC  divulgará  em  seu  site  (www.marinha.mil.br/dpc)  a
programação  geral  do  exame,  a  prova/gabarito  e  a  relação
contendo os nomes dos aprovados.

Foz do Iguaçu, 12 de janeiro 2022.

http://www.marinha.mil.br/dpc
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